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PRIEVIDZSKO

Č. 4 / 28. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
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BoGo bus s.r.o., Partizánska 297/17, 972 71 Nováky

Spúšťame prevádzku staronovej autobusovej linky na trase

PRIEVIDZA – NITRA – ŽILINA od 1.2.2022.

Odchody liniek: 
PD-NR 04:00, 07:05, 15:25, 17:40

NR-ZA 06:00, 10:45

NR-PD 18:10, 20:41

ZA-NR 13:40, 16:00

PD-ZA 08:00, 12:55

- detailný cestovný poriadok je uverejnený 
   na www.bogobus.sk

- čipové karty poskytujeme zdarma

- cestovné na čipové karty zľavnené -40%

- free wifi

Kontakt: 
bogobussro@gmail.com
www.bogobus.sk

Virtuálnu 
čipovú kartu 

si môžete 
stiahnuť 
pomocou 

uvedeného 
QR – kódu:
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Odstavčatá
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INZERCIA
0905 719 148

Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

13
 1
2
2
 0
0
2
9
 

E
+

G
 S

T
A

V
 s

.r
.o

.
p

o
nú

ka
 m

ur
á

rs
ke

, b
úr

a
čs

ke
 a

 v
o

d
á

rs
ke

 
p

rá
ce

, s
á

d
ro

ka
rt

ó
n,

 m
a

ľo
va

ni
e,

 b
yt

o
vé

 
ja

d
rá

, e
le

kt
ri

ká
rs

ke
 p

rá
ce

. R
o

vn
é 

st
re

ch
y 

FA
TR

A
FO

L.
 U

p
ra

to
va

ci
e 

p
rá

ce
. Z

n.
 L

a
cn

o

T
:0

9
4

8
 9

7
5

 7
10



PD22-04 strana 2

ŠKOLOVEDA / REALITY, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Rado-
bica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
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STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

13
 1
2
2
 0
0
17

Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej 

tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 38. 13
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SOŠ Handlová ponúka na prenájom 
nebytové priestory v Handlovej 

o výmere 1x14m2 a 1x25m2.
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odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860    www.frantiseksvitok.sk

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO

Téma ubližovania si medzi deťmi 
a tínedžermi sa vrátila po prípade 
v Miloslavove, kde opili maloleté 
dievča a zbili ho. Napriek tomu, že 
je šikanovanie častým javom v det-
skej spoločnosti, médiá si ho všimnú 
vtedy, keď cítia vysokú sledovanosť. 
Pritom k takýmto javom dochádza 
často a neraz sa obetiam ubližovania 
pomáha pomaly alebo sa nepomáha, 
ba prehliada sa to. 

Neraz sa akékoľvek ubližovanie 
označuje za šikanovanie. V médiách je 
kríženie pojmov štandardom, no takto 
nazývajú konflikty nielen rodičia, ale aj 
učitelia. Ba i žiaci neraz oznamujú kon-
flikty tak, že ich ten a ten šikanuje. Šika-
novanie je však odborný pojem. Musí sa 
používať správne, aby nenapraviteľne 
nepoškodil život rodiny, obete, školy, 
obce. 

Súčasné deti neraz vstupujú do tvrd-
ších konfliktov. Súvisí to aj s vývinovou 
psychológiou, podľa ktorej si deti hľada-
jú roly, dobývajú si svoj status. Na prvý 
pohľad môže konflikt (aj fyzický) vyze-
rať vážne, no pozorný učiteľ či rodič ho 
identifikuje ako bežnú potýčku. Samo-
zrejme, aj tej treba venovať pozornosť. 

Neraz sa ako „šikanovanie“ môžu 
javiť hry alebo zábava detí. Aj pod vply-
vom súčasnej spoločnosti sa mladí za-
bávajú tak, že to pripomína verbálne či 
fyzické násilie. „Čaute, k.koti,“ je neraz 
bežný pozdrav priateľov. Naháňanie 

sa s palicou a udieranie sa ako vo filme 
tiež nemusí byť šikanovanie. Isto, do-
spelý má zmierňovať takéto hry. Ale sú 
súčasťou dnešnej society nedospelých. 
Nazvať to šikanovaním, teda trestným 
činom, je unáhlené.  

Šikanovanie je systematické a dl-
hodobé ubližovanie človeku v akom-
koľvek veku, keď ten druhý s tým ne-
súhlasí, trpí a bojí sa, je narúšaná jeho 
dôstojnosť. Poväčšine sa to nedeje pred 
očami svedkov. Obeť zo strachu alebo 
pre zahanbenie tají, že jej niekto ubližu-
je. Je potrebné odhaliť včas všetky znaky 
„pravého“ šikanovania. Tento pojem sa 
nesmie používať na každý druh konflik-
tu.

Nemáme dostatok informácií o tom, 
čo sa stalo v Miloslavove. Ale čo ak to bol 
jednorazový konflikt podgurážených 
tínedžerov? Vtedy sa otvárajú úplne iné 
otázky a dôsledky. 

V práci s deťmi je potrebné byť po-
zorný, dôsledný, individualistický a 
nepodliehať mediálnym múdrostiam, 
kde ide len o senzáciu. Nech sa nám ako-
koľvek nepáči správanie agresora, stále 
je vo veku, keď nesprávna analýza jeho 
konania môže spraviť viac škody ako 
úžitku. Trest je potrebný, ale nie vždy ide 
o zámerné páchanie zla mladými ľuďmi. 
A hlavne treba v tomto citlivom veku 
hľadať príčinu ich konania, nie to jedno-
ducho uzavrieť ako šikanovanie.    

Čo je šikanovanie? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

SLUŽBY
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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.
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• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,99€

PVC vinyl 
v roliach

5,99€

Kusové 
koberce

13,99€

Vodeodolná
laminátová podlaha

5,49€

Laminátová 
podlaha

DIEGO Prievidza 
otvorené pre všetkých v normálnom režime. 

Otváracie hodiny:  
pondelok - piatok 9:00 - 17:00 hod. v sobotu 9:00 - 13:00 hod.

Telefonický kontakt:  0919 288 832

Aj ako výdajné miesto internetového obchodu www.diego-slovakia.sk

Platba možná v hotovosti alebo kartou.

DOPRAVA MOŽNÁ AŽ KU VÁM DOMOV.
ĎAKUJEME ❤
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Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE

6
3
-2
2
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne diely 
(kolesá, svetlá, kostry, atď), 
T: 0907 687 634
» Kúpim staré auto Škoda, 
Ford, Simca, Tatra, Volga, 
Trabant a iné, T: 0940 100 
473
» Kúpim staré motorky, die-
ly, doklady, mopedy, babe-
tu, T: 0940 100 473
» Kúpim starý traktor Zetor 
15,25,50, Škoda 30, T: 0940 
100 473
» Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, T: 0949 371 361
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, T: 0949 350 195

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam do prenájmu 
1-izb. byt. Mes. 220€, T: 
0944 589 022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám záhradu s chat-
kou v Handlovej, T: 0914 144 
446

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám 10l a 5l demižon 
sú opletené čisté neprask-
nuté dohoda, T: 0949 868 
093

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám akordeón klá-
vesový, cena 140€, T: 0915 
418 014

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane  » 
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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pán Peter Fráz.

„Zastalo srdce, utíchol hlas. 
Zaplakal každý, kto ťa mal rád.“ 

Dňa 30.1.2022 si pripomíname 

prvý smutný rok, čo nás opustil

 Venujte mu, prosím tichú spomienku.

  S láskou spomína manželka, synovia a celá rodina.
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Ing. Maroš Ličko.

„V živote to tak už chodí, 
že tie najkrajšie okamihy nám plynú 

príliš rýchlo, ale bolesť a smutné chvíle, 
tie ostávajú dlho v nás...“ 

Dňa 31.1.2022 si pripomíname 

smutný rok, čo nás opustil manžel, 

otec, dedko a švagor 

 

  Za tichú spomienku ďakuje manželka s deťmi a ostatná rodina. 
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pani Anastázia Nikmonová. 

„Odišla, už nie je medzi nami, 
ale žije v srdciach tých, ktorí ju milovali.“ 

Dňa 3.2.2022 si pripomenieme 

prvé smutné výročie, čo nás navždy 

opustila naša milovaná mama, 

stará mama a prastará mama

 

  S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina. 
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pán Štefan Zrubec

Dňa 15.1.2022 sme si pripomenuli 

20. výročie, čo nás navždy opustil 

náš drahý otec a starý otec

z Prievidze.

 

  S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá, pravnuk a ostatná rodina. 
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Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera PD 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
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Tel:0905 267 750 PRIEVIDZA
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

6,996,99
139139
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

Plat: 1000 - 1600,- €. Ponúkame: v prípade potreby

bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné

doklady vodiča: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť. 

VODIČOV nákladných vozidiel
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Stavebná firma hľadá
pracovníkov
do panelárne
v Nemecku.

TPP, doprava 
+ ubytovanie zdarma. 

Podmienka šofér.
...........................

0907 736 115
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 - dodávateľ automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci

hľadá pracovníkov na pozície 
v trojzmennej prevádzke s nástupom ihneď: 

Operátor výroby 
kompletizácia strojárskych komponentov

hodinová mzda od 4,15 Eur
práca vhodnejšia pre mužov, absolventov

Skladník – vodič VZV 
vykládka materiálu, príprava materiálu pre výro-
bu, nakládka výrobkov a vedenie skladovej evidencie

hodinová mzda od 4,73 Eur
požadovaná prax a platné osvedčenie

Ponúkame: 
- mesačné bonusy, polročné odmeny 
- príplatky za zmennosť 
- mesačný príspevok na cestovné 
- benefitový program (cafeteria), sociálny program
- stabilnú prácu v dlhoročnom kolektíve

ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec č. 422, 
tel.: 046/517 01 52, email: personalne@iljinslovakia.sk

ZAMESTNANIE

29. januára 1886    
Karl Benz získal patent na prvý benzínom 
poháňaný automobil

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148



PD22-04 strana 10

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

6
3
-2
2

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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,90

EUR

31. januára 1971  
katolícky kňaz, neskorší banskobystrický biskup Rudolf Baláž, mal 
odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania.

Výročia a udalosti

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
zasiela živnostníkom a ostatným sa-
mostatne zárobkovo činným osobám 
oznámenia o novej výške poistného 
v súvislosti so zmenou minimálneho 
a maximálneho vymeriavacieho zá-
kladu od 1. januára 2022. 

Nová výška poistného sa od 1. ja-
nuára tohto roka týka 173 867 SZČO, 
ktorým sa mení minimálny vymeriava-
cí základ a ďalšie SZČO si musia platby 
upraviť pre zmenu maximálneho vy-
meriavacieho základu. Obe skupiny 
poistencov sú povinné uhradiť poistné 
v novej výške do 8. februára 2022. So-
ciálna poisťovňa im zároveň odporúča, 
aby si nezabudli včas upraviť aj platob-
ný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO 
s minimálnym vymeriavacím zákla-
dom predstavuje 187,78 eura mesačne 
(v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO 
s maximálnym vymeriavacím zákla-
dom budú v tomto roku platiť poistné 
vo výške 2 629,12 eura mesačne (vlani 
to bolo 2 533,98 eura).

Sociálna poisťovňa taktiež infor-
muje, že vypláca od 1. januára 2022 
vyššie maximálne sumy novoprizná-
vaných nemocenských dávok

Nemocenské - Maximálny denný 
vymeriavací základ, z ktorého sa ne-
mocenské dávky vypočítavajú, stúpol 

z 71,8028 eura v roku 2021 na 74,4987 
eura v tomto roku. Ak sa poistenec 
stane dočasne práceneschopným v 
roku 2022, maximálna výška jeho 
dávky nemocenské na deň predstavu-
je 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom 
kalendárnom mesiaci tak Sociálna po-
isťovňa vypláca poistencom nemocen-
ské maximálne vo výške 1 229,30 eura a 
pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to 
je 1 270,30 eura.

Materské - Podobne sa tento rok 
zvýšili aj ďalšie nemocenské dávky. 
Maximálne denné materské dosiahlo 
hodnotu 55,87402500 eura. 

Ošetrovné - Maximálne denné 
ošetrovné v roku 2022 predstavuje 
40,97428500 eura. Dávka ošetrovné 
(nie pandemické ošetrovné), ktorú So-
ciálna poisťovňa podľa zákona vypláca 
najviac za 14 dní, tak dosahuje maxi-
málne vo výške 573,70 eura. Dlhodobé 
ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 
dní, má mesačne rovnaké maximálne 
sumy ako nemocenské.

Tehotenské - V tomto roku Sociálna 
poisťovňa vypláca v minimálnej den-
nej výške 7,4498700 eura, čo predsta-
vuje mesačnú sumu 223,50 eura (pri 
30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 
31-dňovom mesiaci). 

Pozor na novú výšku platby 
poistného už vo februári

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

V súlade so schválenou vyhláškou ÚVZ SR účinnou od 12. janu-
ára 2021 sa môžu predškoláci vrátiť na ľadovú plochu zimného 
štadióna a pokračovať v športovaní. Kurz korčuľovania, ktorý 
vhodne dopĺňa edukačný proces v oblasti Zdravie a pohyb, 
opätovne začal prebiehať 17. januára 2022.

Aj v tomto roku sú vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sú 
určené materským školám na športové aktivity detí. Predško-
láci materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prie-
vidza budú môcť absolvovať korčuliarsky kurz, počas ktorého 
môžu prekonávať strach z kĺzavého pohybu. Na kurze deti zís-
kajú istotu v korčuľovaní, naučia sa zvládnuť pád bezpečne a 
bez plaču, a to všetko pod dozorom skúsených trénerov Mest-
ského športového hokejového klubu mládež Prievidza. Kurz 
bude prebiehať na Zimnom štadióne v Prievidzi.  

Deti počas korčuliarskeho kurzu využívajú špeciálne pomôc-
ky ako korčule, ochrannú prilbu, chrániče na kolená, chrá-
niče na zápästia, pevné rukavice, ktoré zakúpilo mesto Prie-
vidza.

Korčuliarsky kurz určený pre deti v predškolskom veku mal 
byť realizovaný už v závere roka 2021. Rozhodnutím MŠVVaŠ 
SR zo dňa 29. novembra 2021 bol upravený režim vyučovania 
škôl a školských zariadení, čím došlo k prerušeniu týchto ak-
tivít. Po ich obnovení by kurz mal prebiehať do 31. apríla 2022. 

Korčuľovanie detí z materských škôl môže pokračovať

Prinášame výsledky verejného hlasovania a verejného zva-
žovania, ktoré rozhodli o umiestnení jednotlivých projektov 
v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2021/2022.

Celkovo bolo predložených 10 projektov. Ich autormi sú ak-
tívni občania, ktorí svoj čas a energiu venovali tomu, aby pre 
svoje mesto či komunitu vytvorili nové a obohacujúce záme-
ry. Samospráva mesta vyčlenila na realizáciu projektov 
sumu 40 tisíc eur. V rámci tohto objemu finančných pro-
striedkov je možné podporiť a zrealizovať projekty, ktoré 
skončili vo verejnom hlasovaní do ôsmeho miesta.

Verejné hlasovanie
Hlasovať za jednotlivé projekty mohol každý, kto má trvalé 
alebo prechodné bydlisko v meste Prievidza a dovŕšil vek nad 
15 rokov. Každý mohol odovzdať svoj hlas najviac piatim pro-
jektom. Hlasovacie lístky boli distribuované priamo do do-
mácností. V prípade záujmu si obyvatelia mohli stiahnuť ďal-
šie hlasovacie lístky aj z internetovej stránky mesta Prievidza 
alebo prevziať pri anketových zberných miestach. Vyplnené 
hlasovacie lístky bolo možné doručiť aj e-mailom. Spolu bolo 
mestu doručených 2365 platných hlasovacích lístkov.

O tom, či sa projekt bude realizovať sa ale nerozhodovalo len 
vo verejnom hlasovaní. Tak ako minulé roky bolo súčasťou 
výberu projektov aj verejné zvažovanie – deliberácia. Kom-
pletné výsledky verejného hlasovania a verejného zvažova-

nia nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza. 

Poradie projektov na základe 
verejného hlasovania a verejného zvažovania:
1. Ľudia parku - park ľuďom II.
2. Aj malé deti chcú hrať hrať basketbal
3. Aby rodina zostala spolu
4. Tanec nás spája
5. Pomoc pre chorých v domácom prostredí
6. Horná Nitra - Región našich detí
7. Život vo vode a oddych v prírode
8. Záhrada v meste

Nepostupujúce projekty:
9. Pes v meste
10. Obnova kaplnky v Hradci

Víťazné projekty budú realizované počas roka 2022. „Parti-
cipatívny rozpočet pokladám za jeden z úspešných nástrojov 
zapojenia verejnosti do života v meste. Mesto Prievidza ako 
jedno z miest s najdlhšou históriou participatívneho rozpočtu 
je často oslovované aj inými samosprávami a organizáciami, 
ktoré sa zaoberajú participatívnymi rozpočtami. Posledný roč-
ník priniesol množstvo zaujímavých projektov z rôznych oblas-
tí. Ďakujem autorom projektov aj hlasujúcim obyvateľom, ktorí 
sa aktívne zapojili,“ uzatvára primátorka mesta Prievidza Ka-
tarína Macháčková.

Výsledky Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2021/2022
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


